
 
PPS Chuyển Sang Tùy Chọn-Không Bắt Bụộc Tất Cả Học Sinh và 
Nhân Viên Phải Đeo Khẩu Trang 
 
Kính gửi các Gia đình và Học sinh PPS, 
 
Ngay từ đầu của đại dịch toàn cầu này, chúng tôi đã được hướng dẫn bởi Sức Khỏe Cộng Đồng, được 
điều chỉnh dựa trên dữ liệu và khoa học cập nhật mới, đồng thời áp dụng những gì chúng tôi đã biết 
được để hướng dẫn đối phó với COVID-19. 
 
Bắt đầu Thứ Hai, ngày 14 tháng Ba, PPS sẽ chuyển sang đeo khẩu trang tùy chọn không bắt buộc cho 
tất cả nhân viên và học sinh trong các trường học PPS. Điều này phù hợp với hướng dẫn sức khỏe cộng 
đồng mới do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), Cơ quan Y tế Oregon (OHA), Sở Giáo dục Oregon 
(ODE) và Y tế Công cộng Quận Multnomah ban hành. 
 
Đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định này: 
 

● Tuần này, ODE/OHA và Sức khỏe Cộng đồng của Quận Multnomah đưa ra hướng dẫn cập nhật 
phản ánh và bổ sung cho hướng dẫn mới của CDC và công cụ Mức độ cộng đồng COVID-19. Công 
cụ này giúp chúng tôi – PPS và mỗi người trong chúng ta với tư cách cá nhân – thực hiện các 
bước phòng ngừa dựa trên dữ liệu COVID-19 mới nhất. Mức độ có thể thấp, trung bình hoặc cao 
và được xác định bằng cách xem xét các giường bệnh đang được sử dụng, số lần nhập viện và 
tổng số trường hợp COVID-19 mới trong cộng đồng của chúng ta. 

● Hiện tại, Quận Multnomah được xếp loại là có “mức cộng đồng nhiễm COVID-19 thấp”. Dựa 
trên điều này - và không có biến thể mới nào trên thống kê - Quận Multnomah đã quyết định 
không yêu cầu đeo khẩu trang địa phương vào thời điểm này. 

● Dữ liệu mới nhất của Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (OHSU) chỉ ra rằng dưới 14 phần 
trăm dân Oregon hiện đang nhạy cảm với COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng và tiêm tăng cường ở 
Quận Multnomah cao. Ngoài ra, số lượng cá nhân bị nhiễm biến thể Omicron được nhiều người 
tin rằng sẽ cung cấp mức độ bảo vệ cộng đồng chống lại COVID-19 trong ít nhất ba tháng tới. 

 
Ngoài việc chuyển sang giai đoạn đeo khẩu trang tùy chọn, chúng tôi sẽ tiếp tục tạm dừng theo dõi liên 
hệ và cách ly trong trường học. Tại thời điểm này, y tế công cộng khẳng định việc theo dõi liên hệ và 
cách ly không có hiệu quả trong việc làm chậm đi sự lây lan của một loại vi rút di chuyển nhanh như 
omicron. 
 
Tuy nhiên, dựa trên những bài học kinh nghiệm của hai năm qua, chúng tôi tiếp tục 
 

● Cung cấp chương trình kiểm tra sàng lọc hàng tuần của OHSU và nghỉ ngơi tại trường cho những 
cá nhân có thể  có triệu chứng khi ở trường. 

● Sử dụng bộ lọc HVAC MERV 13 và sẽ bắt đầu thay bộ lọc trong mỗi máy lọc không khí di động 
trong tháng này. 

● Thông báo cho gia đình và nhân viên biết nếu một cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 đang ở tại trường trong thời kỳ lây nhiễm của họ. 
 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Effective%20March%2012th%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/news/county-statement-lifting-statewide-mask-mandate-march-11-2022
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 
Chúng tôi tiếp tục yêu cầu tất cả các cá nhân nên ở nhà khi bị bệnh với các triệu chứng COVID-19 trong 
năm ngày. Vào ngày thứ sáu, họ sẽ có thể trở lại, nếu không bị sốt trong ít nhất 24 giờ và được khuyến 
khích đeo khẩu trang trong năm ngày. 
 
Chúng tôi hiểu rằng mức độ thoải mái khi đeo khẩu trang sẽ khác nhau trong cộng đồng của chúng ta. Là 
một cộng đồng, chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ nhìn thấy, quan tâm và hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi có kế 
hoạch chia sẻ các nguồn lực cho các trường học và gia đình để giúp tạo ra một môi trường an toàn và 
thân thiện cho mọi học sinh và nhân viên và sự tôn trọng các quyết định cá nhân về an toàn COVID-19, 
bao gồm cả việc sử dụng khẩu trang. 
 
Sự thay đổi của ngày hôm nay diễn ra gần hai năm sau khi chúng tôi đóng cửa trường học và chuyển 
sang học tập từ xa. Ngày nay, chúng ta đang ở một nơi tốt hơn, là một cộng đồng có nhiều cách để bảo 
vệ bản thân và mọi người tránh bị COVID-19, bao gồm tiêm chủng, tiêm tăng cường, tiếp cận xét 
nghiệm, sử dụng khẩu trang chất lượng cao và cải thiện hệ thống thông gió. Khi suy ngẫm về tất cả 
những gì đã xảy ra trong hai năm qua, chúng tôi biết rằng cộng đồng của chúng ta vẫn kiên cường và do 
đó, chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại với các công việc bình thường hơn bắt đầu từ Ngày 14 Tháng 3. 
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ không ngừng của quý vị. 
 
Guadalupe Guerrero 
Tổng Giám 

 

  

 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.pps.net/Page/18693

